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kot posledica praskanja. Izraz nevropatski pa pove, da
nastane zaradi okvare v delovanju živčevja.

Poznate srbež med lopaticama?

Piše: mag. Maja
Gabrič Zirkelbach,
dr. med., spec.
dermatovenerologije
kot šest tednov. Srbež je lahko posledica kožnega obolenja
(dermatološki pruritus), lahko spremlja bolezni notranjih
organov (jeter, ledvic, krvi, presnovna obolenja, maligne
bolezni, bolezni ščitnice). Pojavi se lahko kot posledica
psihogenih dejavnikov, ko spremlja tesnobna in depresivna
stanja ter nekatera psihiatrična obolenja, ali pa je odraz
motenj centralnega ali perifernega živčevja.

Sledi srbeža na koži

Srbenje se vedno pojavlja na istem mestu.

Lokaliziran
NEVROPATSKI SRBEŽ

S

rbež (lat. pruritus) je neprijeten
Lokaliziran nevropatski srbež
kožni dražljaj, ki izzove
je dokaj pogost pojav, ki sicer ne
praskanje, in najpogostejši
dermatološki simptom. Blag
ogroža življenja in običajno ni
srbež povzroča le neugodje, če pa
povezan z drugimi resnimi obolenji. je močan, lahko bistveno poslabša
Takšna okvara oziroma draženje kakovost življenja. Močan srbež
spremljata nespečnost in
kožnih živčnih vlaken je zelo pogosto
depresija.
moteč kožni pojav, ki lahko močno Doživljanje srbeža je subjektivno in
je nemogoče izmeriti. Značilno se
vpliva na zmanjšanje kakovosti ga
stopnjuje ponoči, ko se koža pod odejo
življenja. Pri notalgii paresthetici segreje in se zmanjšajo drugi čutni
je srbež lokaliziran na hrbtu, ob dražljaji.
notranjem oziroma spodnjem robu Mnogo vrst in vzrokov
lopatic, največkrat enostransko. Lahko je lokaliziran, izražen le
Pri brachioradialnem pruritusu na manjšem predelu kože, ali
ko srbi koža celega
so srbeče iztezne površine ene ali generaliziran,
telesa. Lahko je akutni, če traja do
obeh rok. šest tednov, ali kronični, ko traja več
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Spremembe na koži so pri srbežu lahko primarne (vnetne
spremembe, ki so srbeče) in sekundarne (spremembe, ki
nastanejo zaradi praskanja). Sekundarne spremembe so v
začetku le rdečina in praske, po dolgotrajnem praskanju pa
se koža na tem predelu zadebeli, lahko nekoliko temneje
obarva, ima močneje izražene kožne brazde (lihenificirana
površina).
Med kožna obolenja, ki jih spremlja srbež, sodijo suha
koža, alergijski kontaktni dermatitis, atopijski dermatitis,
koprivnica, lihen, luskavica, garje, ušivost, infekcijske in
avtoimunske kožne bolezni, piki žuželk, kožne reakcije na
zdravila, kožni limfomi, paraneoplastične kožne bolezni
(bolezni, ki spremljajo različne maligne tumorje), reakcije
kože na ultravijolične (UV) žarke ... Ob tem na koži opažamo
spremembe, ki so značilne za določeno kožno obolenje, zato
njihovo prepoznavanje praviloma ni težko.
Lokaliziran nevropatski srbež je, kot že ime pove, omejen
na manjšo površino kože. Je kroničnega značaja. Ob pojavu
srbeža na koži ni vnetnih sprememb, pojavijo se sekundarno,

Notalgia paresthetica je dokaj pogost sindrom, pri katerem
se na hrbtu med oziroma pod lopaticama pojavlja srbež
oziroma parestezija. To je nenormalen občutek, ki nastane
spontano, brez zunanjega draženja in ga bolnik čuti kot
otrplost, zbadanje, mravljinčenje ali pekoče bolečine. Po
dolgotrajnem praskanju postane srbeča koža nekoliko
temneje obarvana in zadebeljena. Bolezen prizadene
približno 10 % odraslih, je 2–3-krat pogostejša pri ženskah
in se običajno pojavi po 40. letu starosti. Bolezen je kronična,
z obdobji izboljšanja in poslabšanja. Težave so največkrat
izrazitejše ob koncu dneva.
Vzrok notalgie paresthetice še ni v celoti pojasnjen.
Sumijo, da je srbenje posledica utesnitve oziroma draženja
senzornih živčnih vlaken zaradi degenerativnih sprememb
na hrbtenici. Tudi mišični spazem ali vezivna vlakna lahko
dražijo živčna vlakna in povzročijo simptome. Ena od študij
je pokazala, da ima več kot polovica bolnikov degenerativne
spremembe na hrbtenici.

Srbež izteznega dela rok in stegen
Brahioradialni pruritus prizadene iztezne površine
zgornjih okončin – rok. Srbež je lahko enostranski ali
obojestranski, prisoten na iztezni površini podlahti, lahko
pa se širi na nadlahet in ramena. Sprožilni dejavnik naj bi

Srbež (lat. pruritus) je neprijeten kožni
dražljaj, ki izzove praskanje, in najpogostejši
dermatološki simptom. Blag srbež povzroča
le neugodje, če pa je močan, lahko bistveno
poslabša kakovost življenja. Doživljanje
srbeža je subjektivno in ga je nemogoče
izmeriti.

Srbeča koža po dolgotrajnem praskanju postane temneje obarvana in zadebeljena.
Moja koža, št. 2, 2016
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bila utesnjenost vratnih živčnih korenin. Sumijo, da ima
pomembno vlogo v nastanku sindroma tudi okvara drobnih
C-živčnih vlaken v koži zaradi UV-žarkov. Pri večini obolelih
se srbenje namreč še poslabša, ko je koža izpostavljena
soncu. Primarnih vnetnih sprememb na srbeči koži ni, vidni
so lahko sledovi praskanja.
Meralgia paresthetica je lokaliziran srbež in omrtvičenost
kože na sprednji in stranski površini stegna, ki navadno
nastane zaradi ukleščenja oziroma draženja živca v predelu
dimelj (tesna oblačila, debelost, nosečnost, poškodba …).

Začnimo z zdravljenjem
Že sam opis bolnikovih težav je tipičen, zato se največkrat
ne odločamo za širšo laboratorijsko diagnostiko. Če ima
bolnik tudi druge nevrološke ali mišično-skeletne simptome
(bolečine, krče, omejeno gibljivost …) ali je imel v preteklosti
poškodbe hrbtenice, moramo opraviti rentgen ali magnetno
resonanco vratne in prsne hrbtenice. Bolnika po potrebi
napotimo na pregled k ortopedu in nevrologu. Dermatologi
se zavedamo, da je zelo pomembno bolnika seznaniti z
dejstvom, da je srbež v teh primerih sicer zelo nadležna
motnja, ni pa odraz nevarnih notranjih obolenj oziroma
resne okvare zdravja.

s kapsaicinom in lokalnimi anestetiki za rabo na koži, ki
jih predpiše zdravnik. Priporočena je fizikalna terapija
z vajami za krepitev mišic, ki vzdržujejo držo, raztezne
vaje in električna stimulacija živcev (npr. TENS). Večini
bolnikov z brahioradialnim pruritusom srbež ublažijo s
hladni obkladki. Svetujemo tudi ustrezno zaščito kože
pred soncem. Za blaženje težav lahko uporabimo hladilne
losjone s kafro in mentolom, a le pri bolnikih, ki na te
sestavine niso preobčutljivi. Priporočamo tudi razgibavanje
in vaje za krepitev vratnih mišic. Redko se dermatologi
pri lokaliziranem nevropatskem pruritusu odločimo za
zdravljenje z amitriptilinom (triciklični antidepresiv) ali
gabapentinom (zdravilo za zdravljenje epilepsije). Poskusna
zdravljenja so bila opravljena tudi z injekcijami botulinus
toxina A in rezultati so bili spodbudni.

Viri:
1.

2.
3.

Različne terapije za različne težave
Klasična terapija, ki je učinkovita pri drugih vrstah srbeža
pri nevropatskem pruritusu, nima učinka. Občutke srbenja
pri notalgii paresthetici blažimo z lokalnim nanosom krem

4.
5.

Weisshaar E, Fleischer jr. AB, Bernhard JD, Cropley TG. Pruritus
and Dysesthesias. In: Bolognia JL, Jorizzo JL, Schaffer JV(eds).
Dermatology. 3rd ed. Elsevier Saunders; 2012: pp. 111–25.
Omejc Demšar L, Dolenc-Voljč M. Pruritus pri starostnikih. Acta
Dermatoven APA 2011; 19: (Suppl. 1): 9–17.
Savk E, Savk O, Sendur F. Transcutaneous electrical nerve
stimulation offers partial relief in notalgia paresthetica patients with
a relevant spinal pathology. J Dermatol 2007; 34 (5): 315–9.
Goodless DR, Eagelstein WH. Brachioradial pruritus treatment with
capsacin. J Am Acad Dermatolog 1993; 29: 783–4.
Http://www.medicaljournals.se/acta/
content/?doi=10.2340/00015555-1039&html=1.

Z zdravimi venami
do lahkotnih nog!

Zveni zapleteno, a mogoče
jo poznate. Hidradenitis
suppurativa je ponavljajoča
se vnetna bolezen kože pri
mladih odrasli ljudeh, ki
jo spremljajo boleči vozliči
in ognojki, najpogosteje v
pazduhah in dimljah. Bolezen
izjemno negativno vpliva na
kakovost življenja bolnikov,
zato je ključno, da smo na te
spremembe na koži pozorni.
Lažje oblike bo zdravil osebni
zdravnik, bolj zapletene pa naj
pregleda dermatolog, ki vam
bo svetoval najprimernejšo
terapijo.

H
Piše: Maruška Marovt,
dr. med., spec.
dermatovenerologije

idradenitis suppurativa
se najpogosteje pojavlja
med mladimi odraslimi;
približno trikrat pogosteje
obolevajo ženske. Vzrok bolezni
še vedno ni povsem pojasnjen.
Najverjetneje nastane zaradi
prepleta genetskih dejavnikov,
vnetja, hormonov, okužbe in
nezdravega življenjskega sloga.
Ključnega pomena je osveščenost
bolnika že na začetku bolezni,
kar pripomore k uspešnejšemu
zdravljenju in morebitni
upočasnitvi napredovanja
bolezni.
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Kožni vozlički in ognojki
Kožne spremembe se najpogosteje pojavijo v pazduhah,
dimljah in perianalno, lahko tudi na notranjih zgornjih delih
stegen, pod dojkama in v predelu zadnjice. Lahko je prizadet
en sam predel ali več hkrati. Pri približno dveh tretjinah
bolnikov se bolezen kaže v blagi obliki s posameznimi

•

www.bolezni-ven.si

Detralex je zdravilo,
ki s protivnetnim delovanjem učinkovito zmanjša
občutek bolečih, težkih in oteklih nog.
Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in
neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Prepoznavanje
bolezni
hidradenitis
suppurativa že v
zgodnjem stadiju
lahko pripomore
k uspešnejšemu
zdravljenju
in morebitni
upočasnitvi
napredovanja.

Hidradenitis suppurativa izjemno
negativno vpliva na kakovost
bolnikovega življenja.
• Izbrani zdravnik lahko zdravi blage
oblike hidradenitis suppurativa, v
primeru napredovalih oblik svetujemo
obisk pri dermatovenerologu ali, v
primeru perianalnih vnetnih sprememb,
pri proktologu.

bolečimi kožnimi vozliči in ognojki, ki lahko spontano
izzvenijo. Pridruženi so lahko komedoni, ponavadi v parih.
Pogosto bolezen sčasoma napreduje. Vsebina ognojkov se
lahko izprazni na površino kože, kar povzroča neprijeten
vonj. Med posameznimi vozliči in ognojki se vzpostavijo
povezave, ki jih imenujemo sinusni trakti. Vnetne kožne
spremembe se celijo z brazgotinami.

Zdravimo tudi z biološkimi zdravili
Zdravljenje dermatologi vedno prilagajamo aktivnosti
bolezni. V splošnem spodbujamo k zdravemu življenjskemu
slogu z ohranjanjem primerne telesne teže in prenehanjem
kajenja. Svetujemo uporabo antiseptičnih pripravkov za
umivanje kože in prilagajamo protibolečinsko zdravljenje.
Pri blagi obliki bolezni priporočamo lokalna protimikrobna
zdravila, ob napredovanju bolezni pa sistemska
protimikrobna zdravila ali acitretin. Če takšno zdravljenje
ni uspešno, najnovejše smernice priporočajo biološka
zdravila iz skupine zaviralcev TNF-alfa, adalimumab in
infliksimab. Pogosto kombiniramo konservativno in kirurško
zdravljenje. Za posamezne ognojke je potreben globlji izrez,
v napredovalih oblikah bolezni na določenih področjih pa
obsežnejši izrez celotnega obolelega področja.

Viri:
1.
2.

3.

Jemec GB. Clinical practice. Hidradenitis suppurativa. N Engl J Med
2012; 366: 158–164.
Zouboulis CC, Desai N, Emtestam L, Hunger RE, Ioannides D, Juha
I, et al. European S1 guideline for the treatment of hidradenitis
suppurativa/acne inversa. J EADV 2015; 29: 619–44.
Dosegljivo 14. 3. 2016 s spletne strani: http://www.mayoclinic.org/
diseases-conditions/hidradenitis-suppurativa/basics/definition/con20027334.
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